TISKOVÁ ZPRÁVA
Zepter partnerem akce Equal Pay Day
Praha, 30. 4. 2010 – Letos poprvé v České republice uspořádala česká pobočka organizace
Business and Professional Women (BPW) Den rovnosti příjmů mužů a žen – Equal Pay Day.
Akce se konala ve čtvrtek 15. dubna v prostorách OC Palladium Praha a jedním z hlavních
partnerů akce byla i společnost Zepter International. Účelem Dne rovnosti příjmů bylo upozornit
na stále přehlíženou skutečnost, že v Česku vydělávají ženy zhruba v průměru o 23,6 %
méně než muži, v Evropské unii tento rozdíl činí v průměru přibližně 18 %.
Jako zastánce zásady za shodnou práci identickou odměnu se společnost Zepter International
stala jedním z hlavních partnerů akce. „V obchodní síti Zepter pracovalo na konci března
letošního roku 1068 mužů a 2638 žen. Všichni jsou za tutéž práci odměňováni stejně, mají
rovnocenné pracovní podmínky a řídí se jednotným marketingovým plánem pro reprezentanty a
manažery. Myslím, že neexistuje lepší důkaz pro to, že jsme firmou s rovnou příležitostí pro obě
pohlaví a se spravedlivým odměňováním,“ popisuje situaci ve společnosti Zepter trénink
manažerka Jitka Franzová, která byla také mentorkou na workshopu žen v byznysu, který se
uskutečnil v rámci Equal Pay Day.

Společnost Zepter International je celosvětovým výrobcem, prodejcem a distributorem
exkluzivního spotřebního zboží špičkové kvality pro zdravý životní styl. Prodej probíhá převážně
formou osobního prodeje, který zajišťuje více než 120 tisíc obchodních reprezentantů, a také
v síti maloobchodních prodejen umístěných na hlavních třídách světových měst. Společnost
Zepter prostřednictvím svých poboček prodává výrobky ve více než 40 zemích na pěti
kontinentech. Všechny produkty značky Zepter vykazují vysokou kvalitu a úroveň provedení.
Jsou vyráběny zejména v sedmi výrobních zařízeních v Německu, Itálii a Švýcarsku. Více než 65
milionů spokojených zákazníků dokazuje, že jméno Zepter znamená vždy KVALITU, STYL
a HODNOTU. Společnost Zepter International nabízí životní podnikatelskou příležitost všem
bez rozdílu věku, pohlaví či vzdělání. Obchodním reprezentantům poskytuje zázemí
respektované úspěšné mezinárodní firmy, ověřený systém práce, respekt, motivaci a spravedlivé
odměňování. Podnikatelé mohou využít unikátní podnikatelský koncept na bázi franšízy
s podporou a propracovaným know-how stabilní celosvětové firmy. Více informací o společnosti
naleznete na www.zepter.cz.
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